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Motie tuinkorven
De raad van de gemeente Waalre bijeen in vergadering op 21 maart 2OL7¡
Gelezen het voorstel van het college tot het vaststellen van het voorstel tot het inrichten en
openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van 'puin en tuin', nr. 2OI7-OB;

Constaterende dat:
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Het
Dat
Dat
Dat

bestaande systeem van kliko's en tuinafvalkorven prima functioneert;
de inwoners blij zijn met deze korven;
deze korven relatief dicht bij de woningen staan;
de betrokken partijen hier al ruime ervaring mee hebben opgedaan;

Overwegende dat:
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.
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De tuinafvalkorven in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week gedurende het

hoogseizoen beschikba ar zijn;
De openstelling van de gemeentewerf voor tuinafval qua service aan de inwoners
inferieur is aan uitbreiding van de bestaande faciliteiten;
Het wenselijk is dat bij het afvoeren van tuinafval zo weinig mogelijk auto's
(eventueel met aanhanger) gebruikt worden i,v.m. uitstoot COz;
Veel werkende inwoners op zaterdag en/of zondag bezig zijn in hun tuin;
Het vervelend zou zijn als de beoogde korf dan al vol zit;
De plaatsingsduur van de korven verlengd kan worden, gerelateerd aan het seizoen
voor verhoogd tuinafval ;
Wij de service t,a,v, tuinafval aan onze inwoners willen vergroten;

Verzoekt het College:

1,

Na onderzoek met een voorstel naar de Raad

te komen om:

a. meer tuinafvalkorven te plaatsen in onze gemeente;
b. de korven die structureel snel vol raken vaker te legen;
c, de korven langer te laten staan c.q. eerder te plaatsen;

2. Bij dit voorstel een overzicht op te nemen van de extra locaties,

de kosten per
onderdeel (a, b en c), hoeveel korven extra geleegd dienen te worden en de langere
periode van plaatsing;

Ondertekend namens de volgende fracties:
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